ΠΡΗΜΑΡΟΛΗΑ
ΦΔΣΗΒΑΛ

ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ
ΦΔΣΗΒΑΛ
2020

2

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
ΠΑΡΔΛΘΟΝ
Σα Πξηκαξόιηα ηνπ 19

4
νπ

αηώλα

ΠΑΡΟΝ
Σα Πξηκαξόιηα ηνπ 21νπ αηώλα

4
4
4

Πξόγξακκα Φεζηηβάι: Απόπινπο Σέρλεο, Έξεπλαο, Δμσζηξέθεηαο

4

1.Πξώηνο ππιώλαο

5

ΑΠΟΠΛΟΤ Η: Σα εγθαίληα ηεο έθζεζεο

5

ΑΠΟΠΛΟΤ ΗΗ: Artists on board θαη ξεπζηέο κεηακνληεξληθόηεηεο

6

2.Γεύηεξνο ππιώλαο
Απόπινπο IΗI: Δπόκελν ιηκάλη ηέγε Ηδξύκαηνο Χλάζε
3.Σξίηνο ππιώλαο
Απόπινπο IV: Πξνθνξηθή ηζηνξία, ηαπηόηεηα θαη UNESCO
ΔΚΘΔΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΣΔΥΝΖ 2020
ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΔΡΓΧΝ

6
7
8
8
10
13

Susan Collins – Current (2020)

13

Francesco Kiais – Μία είλαη ε ζάιαζζα (2020)

14

Θεόδσξνο Εαθεηξόπνπινο – Γόληκε Απνζηνιή (2020)

16

Γηάλλεο Κξαληδηώηεο – Πέξα από ηα Βαζίιεηα ηεο Θάιαζζαο θαη ηεο ηεξηάο
(2020)
17
Βηξγηλία Μαζηξνγηαλλάθε – Σα ηαθνπλάθηα ηνπ Καηηξιί (2020)

18

Βαζίιεο Μπαιάζθαο – Παγίδεπζε (2020)

19

Λήδα Παπιή – Go Places (2020)

20

Βαζίιεο Φαξξάο – Αληηθείκελα ζε Οδύζζεηεο (2020)

21

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΚΘΔΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΣΔΥΝΖ

22

ΣΟ ΠΡΗΜΑΡΟΛΗ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 2020

23

ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (VIRTUAL EXHIBITION)

25

ΑΝΑΛΤΟΝΣΑ ΣΑ ΤΣΑΣΗΚΑ ΣΖ ΔΚΘΔΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΦΔΣΗΒΑΛ 2020

27

ύγρξνλε ηέρλε θαη πνιηηηζηηθό πξντόλ ζε επνρέο παλδεκίαο

29

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠΟ ΣΑ ΔΓΚΑΗΝΗΑ ΣΟΤ ΦΔΣΗΒΑΛ ΠΡΗΜΑΡΟΛΗΑ 2020 ΚΑΗ
ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ «ΔΗΚΟΝΔ ΔΝΟ ΔΠΗΠΛΔΟΝΣΟ ΚΟΜΟΤ»
31
ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

33

ΥΡΤΟΗ ΥΟΡΖΓΟΗ, ΑΗΓΗΓΔ, ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ

35

3

ΠΑΡΔΛΘΟΝ
Σα Πξηκαξόιηα ηνπ 19νπ αηώλα
Καηά ηνλ 19ν αηώλα, θάζε ρξνληά γύξσ ζηνλ κήλα επηέκβξε, πόιεηο όπσο ην Αίγην, ε
Πάηξα, ν Πύξγνο, ε Εάθπλζνο θαη ε Καιακάηα απνραηξεηνύζαλ ηα πξώηα θαξάβηα κε
ηελ λέα ζνδεηά θαη ηελ θαιύηεξε πνηόηεηα καύξεο ζηαθίδαο, ηα πεξίθεκα
Πξηκαξόιηα. Σα πινία αλαρσξνύζαλ γηα ηα επξσπατθά ιηκάληα ηεο Σεξγέζηεο, ηεο
Μαζζαιίαο, ηεο Οδεζζνύ, ηνπ Άκζηεξληακ, ηνπ Λνλδίλνπ, ηνπ Λίβεξπνπι, κέζα ζε
γηνξηέο θαη κνπζηθέο, ζηέιλνληαο ζηηο αγνξέο ηεο Δπξώπεο ην πνιύηηκν πξντόλ.
Δπηζηξέθνληαο έθεξλαλ «πλούηον και πολιηιζμόν από ηην Εζπεπίαν»,
ρξεκαηνδνηώληαο θαηά κεγάιν πνζνζηό ην λενζύζηαην κεηεπαλαζηαηηθό ειιεληθό
θξάηνο: ηηο ππνδνκέο, ηα ιηκάληα θαη ηηο πόιεηο ηνπ.

ΠΑΡΟΝ
Σα Πξηκαξόιηα ηνπ 21νπ αηώλα

Πξόγξακκα Φεζηηβάι: Απόπινπο Σέρλεο, Έξεπλαο, Δμσζηξέθεηαο
Φέηνο, γηα δεύηεξε ρξνληά, ην θεζηηβάι Πξηκαξόιηα γηνξηάδεη ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ
ηζηνξία ηεο καύξεο ζηαθίδαο. Σν πξηκαξόιη πνιηηηζκνύ ηνπ 21νπ αηώλα κε ζεκαηηθή
«Κινητικότητες/Mobilities » ζάιπαξε μαλά ηνλ επηέκβξην ηνπ 2020 ζην Αίγηo∙ έλα
ηδεαηό θαξάβη πνπ θνπβαιά ζηα ακπάξηα ηνπ ηελ ηζηνξηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή
θιεξνλνκηά ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο καύξεο ζηαθίδαο - απηή πνπ ηελ ελέγξαςε ζην
Δζληθό Δπξεηήξην Άπιεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (UNESCO). Σν 2ν Φεζηηβάι
Πξηκαξόιηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλδηνξγάλσζε ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο, ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Αηγηαιείαο θαη ηνπ θνξέα Πξηκαξόιηα ΑΜΚΔ
(Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία), πινπνηώληαο ην ζρέδην ηνπ θνξέα γηα ηελ
αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο καύξεο ζηαθίδαο κέζα από δηεπηζηεκνληθέο θαη
δηαθαιιηηερληθέο ζπλεξγαζίεο. To θεζηιβάλ και η έκθεζη ηέλεζε ςπό ηην Αιγίδα και
Υποζηήπιξη ηου Υπουπγείου Πολιηιζμού και Αθληηιζμού και ηην ςποζηήπιξη
ηηρ Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Ελλάδαρ.

Ζ ζεκαηηθή «Κινητικότητες/Mobilities» ππήξμε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή κεηά ηελ
εκθάληζε ηεο παλδεκία ηνπ CoVID-19, θάλνληαο έλα ζρόιην ηόζν ζε ηζηνξηθό (19νο
αηώλαο θαη νη δξόκνη ηεο ζηαθίδαο) αιιά θαη ζύγρξνλν πιαίζην (θηλεηηθόηεηεο ηδεώλ,
ηερλνινγηώλ, ηώλ θαη κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ).
Αλεβάδνληαο ηνλ πήρε, ζηνρεύζακε ζην ηξίπηπρν ζύγρξνλε ηέρλε – εμσζηξέθεηα –
πξνθνξηθή ηζηνξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θεζηηβάι βαζίζηεθε ζε κηα ζεηξά από
Απόπινπο – πξνζπάζεηεο λα αλαδείμνπκε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε λέεο πνξείεο θαη
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ζεάζεηο ζηελ δεύηεξε δεθαεηία ηνπ 21νπ αηώλα. Ζ αθεηεξία: νη πνιηηηζηηθέο, ηζηνξηθέο
θαη δηαηξνθηθέο πξνεθηάζεηο ελόο πνιύηηκνπ θαξπνύ – ε θηλεηήξηνο δύλακε: νη
θαιιηηερληθέο, αθαδεκατθέο θαη αλαπηπμηαθέο πνξείεο ηνπ νξγαληζκνύ Πξηκαξόιηα – ν
ραξαθηήξαο: εμσζηξεθήο, δηαθαιιηηερληθόο, δηεπηζηεκνληθόο θαη παληνπηθόο (global:
ζθνπεύνληαο λα δεκηνπξγήζεη ζπλεξγαζίεο ζε δηεζλέο επίπεδν κε ηαπηόρξνλε
έκπλεπζε ην ηνπηθό).

1.Πξώηνο ππιώλαο
Ο πξώηνο ππιώλαο ππήξμε ε έθζεζε ζύγρξνλεο ηέρλεο «Δηθόλεο ελόο
Δπηπιένληνο Κόζκνπ» κε 9 πξνζθεθιεκέλνπο θαιιηηέρλεο κε δηεζλή παξνπζία –
Susan Collins,
Francesco Kiais,
Καηεξίλα Αζαλαζνπνύινπ,
Θόδσξνο
Εαθεηξόπνπινο, Γηάλλεο Κξαληδηώηεο, Βηξγηλία Μαζηξνγηαλλάθε, Βαζίιεο
Μπαιάζθαο, Λήδα Παπιή, Βαζίιεο Φαξξάο. Νέα έξγα θαηόπηλ πξόζθιεζεο από
δηάθνξα εθθξαζηηθά κέζα (ςεθηαθή ηέρλε, animation, film, performance art, video
εγθαηαζηάζεηο, kinetic art).
Σν 2ν Φεζηηβάι Πξηκαξόιηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα από ηα εκβιεκαηηθόηεξα θηίξηα
ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ: έλα αλαπαιαησκέλν θαη δηαηεξεηέν θηίξην ζηαθηδαπνζήθεο
ηνπ 1900. Ζ έθζεζε πινπνηήζεθε ππό ηελ Αηγίδα θαη Τπνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.

ΑΠΟΠΛΟΤ Η: Σα εγθαίληα ηεο έθζεζεο
Μέζα ζε έλα ηδηαίηεξα αηκνζθαηξηθό πεξηβάιινλ, ζηνλ πεξίβνιν ηεο παιηάο
ιηζόθηηζηεο ζηαθηδαπνζήθεο Καλειιόπνπινπ-Κξηηζσηαιάθε ζην παιηό ιηκάλη Αηγίνπ
θαη κε θόλην ηα αγθπξνβνιεκέλα πινία έγηλε ην άββαην 12 επηεκβξίνπ ε έλαξμε
ηνπ 2νπ Φεζηηβάι Πξηκαξόιηα 2020 κε ζεκαηηθή «Κινητικότητες / Mobilities» θαη ηα
εγθαίληα ηεο δηεζλνύο έθζεζεο ζύγρξνλεο ηέρλεο «Δηθόλεο ελόο Δπηπιένληνο
Κόζκνπ».
Σν θαισζόξηζκα ηεο έλαξμεο έθαλε ν σηήξεο Μπόιεο, εκπλεπζηήο ηνπ Φεζηηβάι
Πξηκαξόιηα θαη πξόεδξνο ηνπ θνξέα ΠΡΗΜΑΡΟΛΗΑ ΑΜΚΔ. Δθ κέξνπο ησλ
ζπλδηνξγαλσηώλ Γήκνπ Αηγηαιείαο θαη Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο
Αηγηαιείαο (ΓΖ.Κ.ΔΠ.Α.) απεύζπλαλ ραηξεηηζκό ε αληηδήκαξρνο Αηγηαιείαο Μαξία Γηδά
θαη ε Πξόεδξνο ηεο ΓΖ.Κ.ΔΠ.Α. Μαξία Σζνπθαιά.
O θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο ηνπ θεζηηβάι θαη ηεο έθζεζεο, Βαζίιεο Φαξξάο
παξνπζίαζε ηνλ θεηηλό ζρεδηαζκό, ελώ ε επηκειήηξηα ηεο έθζεζεο Νάλζπ
Υαξηησλίδνπ αλέπηπμε ην ζθεπηηθό ηεο έθζεζεο θαη πξνιόγηζε ηνπο θαιιηηέρλεο από
ηελ Διιάδα, ηε Μ. Βξεηαλία θαη ηελ Ηηαιία, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθζεζε.
ηελ εθδήισζε παξεπξέζεθαλ θαη απεύζπλαλ ραηξεηηζκό ν Πξόεδξνο ηνπ
Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ
Γπηηθήο
Διιάδαο
Σάθεο
Παπαδόπνπινο,
ππνγξακκίδνληαο ηελ ελεξγή ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζηελ
πξνζπάζεηα Πξηκαξόιηα, νη βνπιεπηέο Αραΐαο ία Αλαγλσζηνπνύινπ θαη Άγγεινο
Σζηγθξήο θαη ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ-ΔΑΠ Γεώξγηνο
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θξνπκπήο, αλαθνηλώλνληαο ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΔΑΠ θαη ηεο ΠΡΗΜΑΡΟΛΗΑ ΑΜΚΔ
ζην έξγν θαηαγξαθήο ηεο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο γηα ηε καύξε ζηαθίδα. Παξεπξέζεθαλ
νη Αληηδήκαξρνη Αηγηαιείαο Νίθνο Καξαΐζθνο, Γηώξγνο Φξαγθνληθνιόπνπινο θαη
Σάθεο Αλδξηόπνπινο, ν πξόεδξνο ηνπ Ληκεληθνύ ηακείνπ Αηγίνπ Βαζίιεο
Υξηζηόπνπινο θαη ν Ληκελάξρεο θαη Γηνηθεηήο ηνπ Γ΄ Ληκεληθνύ Σκήκαηνο Αηγίνπ
Μηράιεο Κσζηάθεο. Μεηά ηελ πεξηήγεζε ησλ επηζθεπηώλ ζηνλ ρώξν ηεο έθζεζεο
αθνινύζεζε ε ζπλαπιία ηεο Maria-Christina Harper “MC & The 7 Pedals” κε ηελ
αλαηξεπηηθή θαη καγηθή ηεο άξπα, ζε έλα ηαμίδη ζε «πεηξαγκέλεο» κεισδίεο από
πνιιά είδε κνπζηθήο.
Σελ εθδήισζε έλαξμεο ζπληόληζε ε δεκνζηνγξάθνο ηνπ IONIAN TV, Διέλε Κίηζηνπ.

Φσηνγξαθίεο από ηα εγθαίληα ηνπ θεζηηβάι Πξηκαξόιηα 2020

ΑΠΟΠΛΟΤ ΗΗ: Artists on board θαη ξεπζηέο κεηακνληεξληθόηεηεο

Σα εγθαίληα ηεο έθζεζεο (Απόπινπο Η) αθνινύζεζε ε πξώηε θάζε ηεο ζεηξάο
εκεξίδσλ «Απόπινπο Η-IV», κε ηίηιν «Απόπινπο II: Artists on board θαη ξεπζηέο
κεηακνληεξληθόηεηεο». Κεληξηθή ηδέα ε ζπλάληεζε, ε αληαιιαγή ηδεώλ θαη απόςεσλ
πάλσ ζηελ θαιιηηερληθή πξάμε ησλ δεκηνπξγώλ, ηηο γέθπξεο ζπλεξγαζίεο, ηελ
εξεπλεηηθή/επηζηεκνληθή δηάζηαζε ηεο θαιιηηερληθήο πξάμεο ζην κέξνο, ζηα αξρεία,
ζηελ ζπιινγηθή κλήκε. Πξνζθεθιεκέλνη πέξαλ ησλ 9 θαιιηηερλώλ από Διιάδα, Μ.
Βξεηαλία θαη Ηηαιία ππήξμαλ νη Δηξήλε Παπαθσλζηαληίλνπ (Ηζηνξηθόο ΣέρλεοΜνπζεηνιόγνο-Δπηκειήηξηα MOMus) θαη Ζιίαο Υαηδερξηζηνδνύινπ (Ηδξπηήο,
Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο Athens Digital Arts Festival).
2.Γεύηεξνο ππιώλαο
Ο δεύηεξνο ππιώλαο ππήξμε ε ζηξνθή ηνπ θνξέα πξνο πνηνηηθνύο θαη κεγάινπο
νξγαληζκνύο ηέρλεο-έξεπλαο κε ζθνπό ηελ ζθηαγξάθεζε ησλ δηθώλ καο ιέμεσλ
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θιεηδηώλ. Γηα ην 2020, ν θνξέαο Πξηκαξόιηα εγθαηλίαζε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ
ηέγε ηνπ Ηδξύκαηνο Χλάζε ζην πιαίζην παξνπζίαζεο παηδηθήο ζεαηξηθήο
παξάζηαζεο θαη εξγαζηεξίνπ θίλεζεο . Πξόθεηηαη γηα κηα ηηκεηηθή ζπλεξγαζία κε έλαλ
πνιηηηζηηθό νξγαληζκό πνπ θηινδνμεί ζην άλνηγκα λέσλ εηθαζηηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ
δξόκσλ κε παξόκνηα ηδξύκαηα δίδνληαο έκθαζε ζηελ ζύγρξνλε θαιιηηερληθή πξάμε
θαη ηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα κε αθεηεξία ηνλ πνιηηηζκό ηεο καύξεο ζηαθίδαο. Ζ
ζπλεξγαζία κε ηε ηέγε αθνξά ηελ παηδηθή παξάζηαζε «ΜΑΜ ΜΑΜ, έλα καγηθό
δείπλν» θαη ην εξγαζηήξην «ώκα θαη αληηθείκελν», ζε ζύιιεςε θαη ρνξνγξαθία ηεο
Παλαγηώηαο Καιιηκάλε. Ζ παξάζηαζε είρε δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ηνπ θεζηηβάι
κνπζηθήο γηα παηδηά BIG BANG Αζήλα, κηα ζπκπαξαγσγή ηεο ηέγεο ηνπ Ηδξύκαηνο
Χλάζε θαη ηεο Zonzo Compagnie, ην νπνίν απνηειεί δξάζε ηνπ επξσπατθνύ δηθηύνπ
BIG BANG, ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε / πξόγξακκα
Creative Europe Culture.

Απόπινπο IΗI: Δπόκελν ιηκάλη ηέγε Ηδξύκαηνο Χλάζε
Ζ ζεηξά παξαζηάζεσλ ζπλνδεύηεθε από ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο κε ηίηιν
«Απόπινπο IΗI: Δπόκελν ιηκάλη ηέγε Ηδξύκαηνο Χλάζε». Ο θνξέαο Πξηκαξόιηα
ΑΜΚΔ ζπλνκίιεζε κε ηε ηέγε Ηδξύκαηνο Χλάζε δηεξεπλώληαο ζπλεξγαζίεο ηνπ
θέληξνπ θαη ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκό. Πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο
ππήξμαλ νη: Υξηζηίλα Ληάηα (Τπεύζπλε Γηεζλώλ πκπαξαγσγώλ θαη Πεξηνδεηώλ,
ηέγε Ηδξύκαηνο Χλάζε), Κιενκέλεο Κσζηόπνπινο (Δηθαζηηθόο, Ηδξπηήο Art in
Progress ΑΜΚΔ), Παλαγηώηα Καιιηκάλε (Υνξεύηξηα θαη ρνξνγξάθνο), σηήξεο
Μπόιεο (Ηδξπηήο Πξηκαξόιηα ΑΜΚΔ, Γηεπζπληήο Φεζηηβάι Πξηκαξόιηα), Βαζίιεο
Φαξξάο (Δηθαζηηθόο, Γηδάζθσλ ρνιήο Καιώλ Σερλώλ Παλεπηζηεκίνπ
Πεινπνλλήζνπ, Καιιηηερληθόο δηεπζπληήο Φεζηηβάι Πξηκαξόιηα) θαη Νάλζπ
Υαξηησλίδνπ (Δηθαζηηθόο, Δπηκειήηξηα έθζεζεο ζύγρξνλεο ηέρλεο).

Φσηνγξαθίεο από ηελ εθδήισζε Απόπινπο ΗΗΗ
θαη ηελ παξάζηαζε ΜΑΜ-ΜΑΜ, ένα μαγικό δείπνο
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3.Σξίηνο ππιώλαο
Απόπινπο IV: Πξνθνξηθή ηζηνξία, ηαπηόηεηα θαη UNESCO
Ο ηξίηνο ππιώλαο ππήξμε ε έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ελόο αθόκα λένπ project
«Προυορική Ιστορία» ηνπ θνξέα Πξηκαξόιηα γηα ην έηνο 2020! Ο θνξέαο Πξηκαξόιηα
ΑΜΚΔ εγθαηληάδεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην (ΔΑΠ) –
Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ «Γεκόζηα Ηζηνξία» θαη ηελ Έλσζε Πξνθνξηθήο
Ηζηνξίαο (ΔΠΗ) κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία Οκάδσλ Πξνθνξηθήο Ηζηνξίαο, ηελ θαηαγξαθή
ηεο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο ηεο καύξεο ζηαθίδαο ζηηο πεξηνρέο παξαγσγήο θαη ηε
δεκηνπξγία δεκόζηνπ απνζεηεξίνπ. Σν δηήκεξν 25-26 επηεκβξίνπ ν θνξέαο
πξαγκαηνπνίεζε ηελ εκεξίδα «Απόπινπο IV: Πξνθνξηθή ηζηνξία, ηαπηόηεηα θαη
UNESCO», κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ Υάξε Αζαλαζηάδε (Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο
Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Γηεπζπληήο ηνπ ΜΠ “Γεκόζηα ηζηνξία”
ηνπ ΔΑΠ), Ρίθε Βαλ Μπνύζρνηελ (Πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Πξνθνξηθήο Ηζηνξίαο),
Αληώλε Αλησλίνπ (Ηζηνξηθόο, Γηδάζθσλ ζην Σκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο θαη
Κνηλσληθήο
Αλζξσπνινγίαο
ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαιίαο),
Γήκεηξαο
Λακπξνπνύινπ (Ηζηνξηθόο, Δπηθ. Καζεγήηξηα Νεόηεξεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο ζην
Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ ΔΚΠΑ).
Ζ εκεξίδα δηεξεύλεζε ζέκαηα θαη έζεζε ηηο βάζεηο γηα κειινληηθέο ζπλεξγαζίεο ζε
ηνκείο όπσο:
•
•
•
•

ε δύλακε ηεο πξνθνξηθήο ηζηνξίαο, ε αλάγθε θαηαγξαθήο θαη ν ηξόπνο
δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ απνζεηεξίνπ,
ε έξεπλα αξρείνπ θαη ε ςεθηνπνίεζε ηεθκεξίσλ,
ε αλαπηπμηαθή πηπρή ηεο καύξεο ζηαθίδαο θαη ε αλάγθε έληαμήο ηεο ζηελ
πνιηηηζηηθή θαη ηνπξηζηηθή ηαπηόηεηα ησλ πεξηνρώλ παξαγσγήο,
ε πξνζπάζεηα πξνο ηελ έληαμε ηεο ζεκαζίαο ηεο καύξεο ζηαθίδαο ζηελ άπιε
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο UNESCO.

Από ηελ 1ε δηαδηθηπαθή ζπλάληεζε ηεο νκάδαο
πξνθνξηθήο ηζηνξίαο γηα ηε καύξε ζηαθίδα (ΟΠΗ-ΜΑ)
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Μέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Φεζηηβάι ππήξμαλ δύν (2) ζηνρεπκέλεο πξνβνιέο
ληνθηκαληέξ όπνπ ν θνξέαο ζρεηίζηεθε πξαθηηθά (πξνώζεζε 2019) θαη ελλνηνινγηθά
(ζεκαηηθή Κηλεηηθόηεηεο)
Α. Πξηκαξόιηα. Σν ηαμίδη ηεο καύξεο ζηαθίδαο ζηνλ ρξόλν (2019)
θελνζεζία: Πάλνο Καθαβηάο
Πξώηε αλνηρηή πξνβνιή ηνπ ληνθηκαληέξ «Ππιμαπόλια: Το ηαξίδι ηηρ μαύπηρ
ζηαθίδαρ ζηον σπόνο» (2019, 73‟) ζε ζθελνζεζία ηνπ Παλαγηώηε Καθαβηά, παξαγσγή
ηεο KFilms θαη ζπκπαξαγσγή ΔΡΣ Α.Δ. θαη COSMOTE TV. Σν ηαμίδη ηεο καύξεο
ζηαθίδαο, ηνπ Διιεληθνύ «καύξνπ ρξπζνύ», από ην ρζεο κέρξη ην ζήκεξα. Σν
ληνθηκαληέξ καο νδεγεί, κέζα από ηελ πξνεηνηκαζία κηαο εηθαζηηθήο έθζεζεο κε ζέκα
ηε ζηαθίδα (Έθζεζε ζύγρξνλεο ηέρλεο «Έια ζηνλ θήπν κνπ», Φεζηηβάι Πξηκαξόιηα
2019), ζην λα γλσξίζνπκε ηελ ζεκαζία ηνπ πξντόληνο απηνύ γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία
ηνπ Αηγίνπ αιιά θαη ηεο ππόινηπεο Διιάδαο, ηελ ηζηνξία ηεο, αιιά θαη ηνπο
αλζξώπνπο πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη κε απηή.

Β. 33.333: Ζ Οδύζζεηα ηνπ Ν Καδαληδάθε (2016)
θελνζεζία: Μέληνο Καξαγηάλλεο
Με αθνξκή ηελ θεηηλή ζεκαηηθή «Κηλεηηθόηεηεο» ζην Φεζηηβάι Πξηκαξόιηα 2020 αιιά
θαη ηελ έθζεζε ζύγρξνλεο ηέρλεο «Δηθόλεο Δλόο Δπηπιένληνο Κόζκνπ», ν θνξέαο
Πξηκαξόιηα ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ ζθελνζέηε Μέλην Καξαγηάλλε γηα ηελ πξνβνιή ηνπ
«33.333: Ζ Οδύζζεηα ηνπ Ν. Καδαληδάθε», ζην “ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ” πλεδξηαθό Κέληξν
Μπξηηάο. Ζ ηαηλία, κηα παξαγσγή κεηαμύ Διιάδαο, νπεδίαο θαη Ζ.Π.Α., κε επίζεκε
ζπκκεηνρή ζην Γηεζλέο Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ Θεζζαινλίθεο 2016, απέζπαζε
ηδηαίηεξα ζεξκέο αληηδξάζεηο θνηλνύ θαη θξηηηθώλ.
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ΔΚΘΔΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΣΔΥΝΖ 2020
«ΔΗΚΟΝΔ ΔΝΟ ΔΠΗΠΛΔΟΝΣΟ ΚΟΜΟΤ»
12-30 επηεκβξίνπ
(Πηγή: Δεληίο Τύπος και Επιμεληηικό Κείμενο (Σεπηέμβπιορ 2020))

Σν ηαμίδη είλαη θίλεζε.
Καη ε θίλεζε ζπλάξηεζε ηεο ύπαξμεο. Κηλώ θαη θηλνύκαη: νη ξίδεο ηνπ μεθηλώ θαη ηνπ
ζπγθηλνύκαη. Ζ ώζεζε ηνπ αλζξώπνπ λα ηαμηδέςεη θαη λα εμεξεπλήζεη, αλέθαζελ ηνλ
νδήγεζε ζε αλαπάληερεο αλαθαιύςεηο αιιά θαη δεηλέο παλσιεζξίεο. Ο νκεξηθόο
Οδπζζέαο απνηειεί νξόζεκν ζηελ παγθόζκηα ινγνηερλία θαζώο επηζεκαίλεη ηε
ζεκαζία ηνπ ηαμηδηνύ γηα ηνλ άλζξσπν, ηηο ηξνρηέο, ηελ πνξεία-εκπεηξία, «ηνπο
Λαηζηξπγόλαο θαη ηνπο Κύθισπαο», ηνλ δηαξθή αγώλα επαλαπαηξηζκνύ. Οη ζάιαζζεο
αλέθαζελ ιεηηνπξγνύζαλ σο αλνηρηνί δξόκνη επηθνηλσλίαο θαη θίλεζεο,
εμαζθαιίδνληαο ην πέξαζκα ζε άγλσζηα θαη αραξηνγξάθεηα λεξά.
Σν 19ν αηώλα, ε ζύλδεζε πεξηνρώλ ηεο Διιάδαο κε άιια επξσπατθά ιηκάληα, θαηά
βάζε ιόγσ ηνπ εκπνξίνπ, δεκηνύξγεζε θαη αλέπηπμε δεζκνύο κε αλεξρόκελα αζηηθά
θέληξα θαη μέλεο θνπιηνύξεο. Πεξηνρέο όπσο ην Αίγην, ε Πάηξα, ν Πύξγνο, ε
Καιακάηα, ε Κόξηλζνο, ε Εάθπλζνο βξίζθνληαλ ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ιηκάληα
ηεο Δπξώπεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κέζσ ελόο ζεκαληηθνύ γηα ηελ επνρή
θαξπνύ, απηνύ ηεο καύξεο ζηαθίδαο, πνπ θαιιηεξγείηαη ζηηο πινύζηεο πιαγηέο ηεο
Αηγηάιεηαο, ζηα ρώκαηα ηεο Αραΐαο, απέλαληη από ηνλ Κνξηλζηαθό Κόιπν. Φνξηία,
άλζξσπνη, ζάιαζζα θαη ακέηξεηεο ηζηνξίεο –όια ζε θηλεηηθόηεηα– όπσο θαη ε
εηπκνινγηθή πξνέιεπζε ηνπ Αηγίνπ από ην νκεξηθό ξήκα «αΐζζσ», πνπ ζεκαίλεη
θηλνύκαη νξκεηηθά, ιόγσ ηνπ όηη ε πόιε απιώλεηαη δίπια ζε νξκεηηθά θηλνύκελε
ζάιαζζα–ή δηόηη ηα εδάθε ηεο είλαη ζεηζκνπαζή. Μηα αέλαε ζπλεπώο θηλεηηθόηεηα,
θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά, από ηελ αξραηόηεηα έσο ζήκεξα, νδεγεί ζηελ επηθάλεηα
ην θαιιηηερληθό, ην πνιηηηζηηθό, ην αθεγεκαηηθό, θαζώο πξνζσπηθέο, πιηθέο θαη
νξγαληθέο θισζηέο πθαίλνληαη ζηνλ αξγαιεηό ηεο δσήο, όπσο ην ζάβαλν κηαο αέλαεο
Πελειόπεο.
Ζ ηζηνξία ηεο ηέρλεο ηνπ 19νπ αηώλα θαηαγξάθεη κηα ζηξνθή Δπξσπαίσλ θαιιηηερλώλ
πξνο κηα πην «ξεπζηή» απεηθόληζε ηνπ θόζκνπ, όηαλ αζπάζηεθαλ κηα ζεκαηνινγία
ηνπ ζύγρξνλνπ. Δκπλεόκελνη, ινηπόλ, από κηα ξεπζηόηεηα θαη επζξαπζηόηεηα ηεο
εηθόλαο θαη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, νδεγνύκαζηε ζηηο «εικόνες ενός επιπλέοντος
κόσμοσ», όπσο κεηαθξάδεηαη ζηε γιώζζα καο ν όξνο „νπθίγην-ε‟, κηα ηαπσληθή
ηερληθή (18νο – 20νο αη.) κε αλαθνξέο ζηηο έλλνηεο ηνπ ξεπζηνύ, ηνπ θεπγαιένπ,
ηνπ θζαξηνύ, ηνπ κνληέξλνπ νη νπνίεο επαλαηνπνζεηνύληαη ζην ζήκεξα. πλδένπκε
απηέο ηηο έλλνηεο ηεο ξεπζηόηεηαο, θζαξηόηεηαο θαη ηνπ εθήκεξνπ κε ηελ θίλεζε ηνπ
λεξνύ πνπ κεηαθέξεηαη θαη κεηαθέξεη αλζξώπνπο, εηθόλεο, πνιηηηζκό, ηζηνξίεο θαη
αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα.
Οη ελλέα εηθαζηηθνί θαιιηηέρλεο από ηελ Διιάδα, ηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηελ Ηηαιία
ε Susan Collins, ν Francesco Kiais, ε Καηεξίλα Αζαλαζνπνύινπ, ν Θεόδσξνο
Εαθεηξόπνπινο, ν Γηάλλεο Κξαληδηώηεο, ε Βηξγηλία Μαζηξνγηαλλάθε, ν Βαζίιεο
Μπαιάζθαο, ε Λήδα Παπιή θαη ν Βαζίιεο Φαξξάο θαηέθζαζαλ ζην Αίγην είηε κε
10

θπζηθή παξνπζία είηε δηαδηθηπαθά θαη δεκηνύξγεζαλ λέα θαιιηηερληθά έξγα, λέεο
εηθόλεο απηνύ ηνπ επη-πιένληνο θόζκνπ ζε επηκέιεηα ηεο Νάλζπ Υαξηησλίδνπ.
Ζ Collins εμεξεπλά ηελ αθηνγξακκή θαη ζαιαζζνγξαθία ηνπ Κνξηλζηαθνύ θόιπνπ κε
ηα ζαιαζζηλά ηεο ηνπία. Ο Kiais πξνζεγγίδεη ην ζηνηρείν ηνπ Καηξνύ, ηεο επθαηξίαο,
ηεο ζηηγκήο θαη πσο ν ρξόλνο αληηθαηνπηξίδεη απηό πνπ απνθαινύκε «δσή». Ζ
Αζαλαζνπνύινπ, ρσξίο θαη ε ίδηα λα κπνξέζεη λα επηζθεθζεί θπζηθά ην ρώξν ηεο
έθζεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ ηεο (ελ κέζσ παλδεκίαο), αιιά κόλν ςεθηαθά
θαη δηαδηθηπαθά, καο κεηαθέξεη ζε κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή ηεο ζηαθηδαπνζήθεο, κέζα
από έλαλ ππνζαιάζζην αλεζηξακκέλν θόζκν. Ο Εαθεηξόπνπινο κειεηά ηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζηαθίδαο, αθνινπζώληαο ηηο ζύγρξνλεο
ηξνρηέο θαη ηα ηαμίδηα ηνπ πνιύηηκνπ απηνύ πξντόληνο. Ο Κξαληδηώηεο ζέιγεηαη από
ηελ επηζηήκε ηεο κεραληθήο, από ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, κέζα από ηελ
θηλεηηθόηεηα ησλ πινίσλ, αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ παιηλδξνκηθή θίλεζε ησλ ηζηίσλ θαη
ησλ θπκάησλ κέζα ζηνλ ρώξν. Ζ Μαζηξνγηαλλάθε εληνπίδεη έλα δηαθνξεηηθό ηαμίδη,
αλζξώπσλ θαη πιεζπζκώλ, ζρνιηάδνληαο ηηο δσέο ησλ πξνζθύγσλ, απνδίδνληαο,
όπσο αλαθέξεη θαη ε ίδηα, θόξν ηηκήο ζηνπο κεηαθηλνύκελνπο πιεζπζκνύο ηνπ
θόζκνπ. Ο Μπαιάζθαο, κε παηγληώδε δηάζεζε, αγγίδεη δεηήκαηα κεηαθίλεζεο
«παξάιιεισλ» θνξηίσλ θαη ηζηνξηώλ ησλ πινίσλ ηεο επνρήο πεξαζκέλσλ αηώλσλ,
θαζώο αθόκε θαη ζήκεξα ππό έλα δηαθνξεηηθό πξίζκα, ε ειεπζεξία θαη ε απαγόξεπζε
ηεο κεηαθίλεζεο καο νδεγνύλ αθόκε θαη ζε κηα είδνπο «απηό-παγίδεπζε». Ζ Παπιή,
κε βαζηθά δνκηθά πιηθά αλαθαηαζθεπάδεη ηελ αλζξώπηλε θηλεηηθόηεηα, ηελ εκπεηξία
θαη ηελ επηθνηλσλία, ρξεζηκνπνηώληαο ην λεξό σο παξάγνληα κηαο νηθνπκεληθήο
αλζξσπνινγηθήο θαη πνιηηηζηηθήο εμειημηκόηεηαο. Ο Φαξξάο δεκηνπξγεί επαπμεκέλα
αληηθείκελα ζε Οδύζζεηεο κέζα από ηηο ζπγθιίζεηο πνίεζεο, γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη
performance, θαηαγξάθνληαο ηηο πνηεηηθέο ηξνρηέο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ είηε
αθήλνληαη λα ηαμηδέςνπλ ή επηζηξέθνπλ ζε καο.

Οη ζπκκεηέρνληεο θαιιηηέρλεο ηεο έθζεζεο (2020) – Από αξηζηεξά:
Francesco Kiais, Γηάλλεο Κξαληδηώηεο, Λήδα Παπιή, Βηξγηλία Μαζηξνγηαλλάθε,
Θεόδσξνο Εαθεηξόπνπινο, Καηεξίλα Αζαλαζνπνύινπ, Βαζίιεο Φαξξάο (εμ‟ απνζηάζεσο: Susan Collins, Βαζίιεο
Μπαιάζθαο).
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Ζ νξγαλσηηθή θαη δεκηνπξγηθή νκάδα Πξηκαξόιηα (2020) – Από αξηζηεξά:
σηήξεο Μπόιεο (Πξόεδξνο – Δκπλεπζηήο), Γηάλλεο Παπαγηαλλόπνπινο (Γηθηύσζε θαη αλάπηπμε), Πάλνο
Αγγειόπνπινο (Ηζηνξηθή έξεπλα θαη ηεθκεξίσζε), Γεκήηξεο Κσζηόπνπινο (Γξαθηζηηθόο ζρεδηαζκόο θαη νπηηθή
επηθνηλσλία), Νάλζπ Υαξηησλίδνπ (Δπηκέιεηα εθζέζεσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ), Βαζίιεο Φαξξάο
(Καιιηηερληθή Γηεύζπλζε).

Οη εζεινληέο θαη κέιε ηεο νκάδαο Πξηκαξόιηα (2020) – Από αξηζηέξα:
Πέηξνο Παπαδόπνπινο, Κιενλίθε Μνύιηνπ, Ακαιία Νίθνπ, Νάλζπ Υαξηησλίδνπ, Βαζίιεο Φαξξάο,
όθε Μνπηάθε, Μηραήι Άγγεινο Παπαπξνθνπίνπ, Βαζηιηθή Κατκάθε, Υαξηηίλε Υαξηησλίδνπ, σηήξεο Μπόιεο.
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ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΔ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΔΡΓΧΝ

Susan Collins – Current (2020)

13

Francesco Kiais – Μία είλαη ε ζάιαζζα (2020)

14

Καηεξίλα Αζαλαζνπνύινπ – Βαζηά λεξά (2020)

15

Θεόδσξνο Εαθεηξόπνπινο – Γόληκε Απνζηνιή (2020)

16

Γηάλλεο Κξαληδηώηεο – Πέξα από ηα Βαζίιεηα ηεο Θάιαζζαο θαη ηεο ηεξηάο (2020)

17

Βηξγηλία Μαζηξνγηαλλάθε – Σα ηαθνπλάθηα ηνπ Καηηξιί (2020)

18

Βαζίιεο Μπαιάζθαο – Παγίδεπζε (2020)

19

Λήδα Παπιή – Go Places (2020)

20

Βαζίιεο Φαξξάο – Αληηθείκελα ζε Οδύζζεηεο (2020)
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΚΘΔΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΣΔΥΝΖ

Οπηηθή επηθνηλσλία – ρεδηαζκόο Καηαιόγνπ Έθζεζεο ©
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ΣΟ ΠΡΗΜΑΡΟΛΗ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 2020
Ζ ζύγρξνλε ηέρλε, ν ηόπνο θαη ηα ζρνιεία

Πνιύ ζεκαληηθή δξάζε ηνπ Φεζηηβάι 2019 ππήξμαλ ηα θαζεκεξηλά εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα (ππεύζπλε: Νάλζπ Υαξηησλίδνπ) κε ηε ζπκκεηνρή ζρνιείσλ θαη
καζεηώλ. Σν 2020, εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ε πξνζέιεπζε ήηαλ εκθαλώο κηθξόηεξε.
Φέηνο, επηζθέθζεθαλ ηελ έθζεζε κόιηο 50 παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηεο
Παξακπζνύπνιεο Αηγίνπ (Κέληξν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο – Νεπηαγσγείν). Με ηελ
θαζνδήγεζε ησλ ζπλεξγαηώλ καο θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε
δηαδξαζηηθή μελάγεζε ζην ρώξν ηεο έθζεζεο κε έκθαζε ζην ζεαηξηθό παηρλίδη θαη
ηε δεκηνπξγία «λέσλ έξγσλ ηέρλεο».
Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ Φεζηηβάι Πξηκαξόιηα ζηελ
εθκάζεζε θαη πξνζέγγηζε ησλ λέσλ γύξσ από ηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη ην δξόκν ηεο
καύξεο ζηαθίδαο, είλαη πιένλ ζεκαληηθά. Με αθνξκή απηό θαη σο απάληεζε ζηηο
δπζθνιίεο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζηνλ επηζπκεηό βαζκό,
δεκηνπξγήζεθε έλαο εθηελήο θαη ιεπηνκεξήο εθπαηδεπηηθόο νδεγόο πξνο ηνπο
λένπο θαη «αλήζπρνπο» επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο θαη ηνπ θεζηηβάι καο. Ο
θαηάινγνο πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηνπηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηζηνξίαο, δξαζηεξηόηεηεο
μελάγεζεο ζηνπο ρώξνπο ηεο έθζεζεο, πιεξνθνξίεο γηα ηα έξγα θαη ηνπο θαιιηηέρλεο,
θαη ελεκεξσηηθά θείκελα γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο.
Κείκελα Δθπαηδεπηηθνύ Καηαιόγνπ: Μαξία Φύρα
ρεδηαζκόο Δθπαηδεπηηθνύ Καηαιόγνπ: όθε Μνπηάθε
πληνληζκόο: σηήξεο Μπόιεο, Νάλζπ Υαξηησλίδνπ, Βαζίιεο Φαξξάο
Δπηκέιεηα Δληύπνπ: Μειίλα ηδεξνπνύινπ

Φσηνγξαθίεο από ηελ επίζθεςε ηνπ θέληξνπ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο-λεπηαγσγείνπ Παπαμςθούπολη
ζηελ έθζεζε Εικόνερ ενόρ Επιπλέονηορ Κόζμος
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Γείγκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαηαιόγνπ γηα λένπο αλήζπρνπο επηζθέπηεο.
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ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (VIRTUAL EXHIBITION)

Σν επόκελν ιηκάλη είλαη ςεθηαθό.
Με ην πέξαο ηεο έθζεζεο θαη ηνπ θεζηηβάι 2020, ν θνξέαο Πξηκαξόιηα ΑΜΚΔ
πξνρώξεζε ζην επόκελν project πνπ ήηαλ ε ςεθηαθή θαηαγξαθή (360ν) ηεο έθζεζεο
ζύγρξνλεο ηέρλεο «Εικόνερ ενόρ Επιπλέονηορ Κόζμος». Πξόθεηηαη γηα έλα θηιόδνμν
project ηνπ θνξέα κε ζθνπό ηελ αθξηβή κεηαθνξά ηεο έθζεζεο θαη ηεο αηκόζθαηξαο
ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ζε ρηιηάδεο επηζθέπηεο εληόο θαη εθηόο ζπλόξσλ.
Ζ εηθνληθή πεξηήγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνλ πξνζθεθιεκέλν ζπλεξγάηε Θσκά
Γεξαζόπνπιν, θσηνγξάθν κε έκθαζε ηελ αξρηηεθηνληθή θσηνγξάθηζε αιιά θαη
δεκηνπξγία
εηθνληθώλ
πεξηβαιιόλησλ
360ν
virtual
tour
(https://www.thomasgerasopoulos.com/). Ζ εηθνληθή πεξηήγεζε πεξηιακβάλεη ηελ
κεηαθνξά ηεο έθζεζεο, ησλ επηκειεηηθώλ θεηκέλσλ, ησλ πεξηγξαθώλ ησλ έξγσλ, ησλ
βηνγξαθηθώλ ησλ θαιιηηερλώλ, ηελ ηζηνξία ηνπ θνξέα Πξηκαξόιηα αιιά θαη πινύζηα
ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηα Πξηκαξόιηα ηνπ 19νπ αηώλα - όια ζε δίγισζζε κνξθή
(Διιεληθά-Αγγιηθά). Σν έξγν ςεθηνπνίεζεο ηνπ θαιιηηερληθνύ γεγνλόηνο ζα βνεζήζεη
σο εξγαιείν θαηαγξαθήο γλώζεο γηα λεόηεξεο γεληέο αιιά θαη σο εξγαιείν
πξνώζεζεο θαη πεξαηηέξσ δηθηύσζεο κε θαιιηηέρλεο, αθαδεκατθά ηδξύκαηα,
αλαπηπμηαθνύο νξγαληζκνύο. Σν παξόλ έξγν ηειεί ππό ηελ Αηγίδα θαη Δπηρνξήγεζε
ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ.
Ζ εηθνληθή έθζεζε πεξηέρεη πιήξε απνηύπσζε ησλ νπηηθώλ θαη ερεηηθώλ
εξεζηζκάησλ ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ, κε δίγισζζε παξνπζίαζε ησλ έξγσλ
ηέρλεο, links θαη videos ησλ θαιιηηερλώλ, πιεξνθνξηαθό πιηθό ηνπ θνξέα Πξηκαξόιηα,
ςεθηαθό θαηάινγν ηεο έθζεζεο, ζεκαληηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία θαη νπηηθναθνπζηηθό
πιηθό ηνπ Φεζηηβάι. Ζ κόληκε εηθνληθή πεξηήγεζε αλνίγεη ηνλ δξόκν γηα ηελ
πξνώζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθζεζεο ηέρλεο κε δηαθαιιηηερληθά έξγα εκπλεπζκέλα
από ηνλ πνιηηηζκό θαη ηνπο δξόκνπο ηεο καύξεο ζηαθίδαο, ζε έλα πνιύ κεγαιύηεξν
ςεθηαθό θνηλό εληόο θαη εθηόο ζπλόξσλ!
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Δλδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο από ηελ εηθνληθή πεξηήγεζε ηεο έθζεζεο «Δηθόλεο ελόο Δπηπιένληνο Κόζκνπ».
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ΑΝΑΛΤΟΝΣΑ ΣΑ ΤΣΑΣΗΚΑ ΣΖ ΔΚΘΔΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΦΔΣΗΒΑΛ 2020
ΦΔΣΗΒΑΛ ΠΡΗΜΑΡΟΛΗΑ 2020
Καιιηηερληθή Γηεύζπλζε: Θεκαηηθή Φεζηηβάι θαη Έθζεζε

Ζ ζύιιεςε ηεο ζεκαηηθήο, ηνπ επηκειεηηθνύ πιαηζίνπ θαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ Φεζηηβάι
θαη ηεο Έθζεζεο δηήξθεζε 8 κήλεο (Ηαλνπάξηνο 2020 – επηέκβξηνο 2020). ηόρνο
ππήξμε ε αλάδεημε ηνπ θεζηηβάι θαη ηεο έθζεζεο σο δπλακηθά πεξηβάιινληα
δεκηνπξγίαο λέαο γλώζεο, λέαο εηθαζηηθήο πξάμεο, λέσλ δηθηύσλ κεηαμύ
θαιιηηερλώλ, αθαδεκατθώλ ηδξπκάησλ, πνιηηηζηηθώλ ηδξπκάησλ, ζπλαθώλ
θνξέσλ θαη εηαηξεηώλ. Σν Φεζηηβάι θαη ε Έθζεζε ηνπ 2020 πξαγκαηνπνηήζεθε ζε
ζπλδηνξγάλσζε κε ην Γήκν Αηγηάιεηαο θαη ηε ΓΖ.Κ.ΔΠ.Α. θαη είρε ηελ αηγίδα θαη
ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο, ρξπζό ρνξεγό ηελ ΟΛΤΜΠΗΑ ΟΓΟ θαη ηελ ππνζηήξημε θαη ζπλεξγαζία ηεο
ηέγεο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ ηνπ Ηδξύκαηνο Χλάζε.
Ζ έθζεζε θαη ην επηκειεηηθό ζρήκα ζπλέρηζε ζηνλ δξόκν πνπ ράξαμε ηελ
πξώηε ρξνληά (2019) θαη ζπγθεθξηκέλα απνηέιεζε έλα ελ εμειίμεη project κε:

1. ζύιιεςε θαη έξεπλα πάλσ ζην ελλνηνινγηθό θαη ζεσξεηηθό πιαίζην
2. εύξεζε θαη πξόζθιεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαιιηηερλώλ κε βάζε ηελ
πξσηνηππία, πνηόηεηα θαη ζπλάθεηα ηνπ θαιιηηερληθνύ ηνπο έξγνπ κε ηελ
ζεκαηηθή – ελζσκάησζε 3 ρσξώλ: Διιάδα, Μ. Βξεηαλία θαη Ηηαιία!
3. δεκηνπξγία λέσλ έξγσλ ππό ηελ αηγίδα ηνπ θνξέα Πξηκαξόιηα κε θάιπςε
εμόδσλ δεκηνπξγίαο, κέζα από ζπλεξγαζία κε ηνπο δηνξγαλσηέο, επίζθεςε κε
θηινμελία θαη δεκηνπξγία ζε ηόπνπο, ρώξνπο θαη αξρεηαθό πιηθό κε δηάξθεηα
θαηά κέζν όξν 15-25 εκέξεο (ζθηαγξαθώληαο έλα κειινληηθό art residency)
4. έθζεζε ησλ θαιιηηερληθώλ έξγσλ κέζα από ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ
πινπνίεζε έθζεζεο ζύγρξνλεο ηέρλεο ε νπνία ζπλνδεύεηαη από έθδνζε
δίγισζζνπ θαηαιόγνπ κε θείκελα πξνζθεθιεκέλσλ επηκειεηώλ θαη
αλζξώπσλ ηνπ πνιηηηζκνύ, πεξηγξαθέο έξγσλ, θσηνγξαθίεο θαη βηνγξαθηθά
ζπκκεηερόλησλ
5. ζπζηεκαηηθή πξνώζεζε ησλ έξγσλ ηέρλεο θαη θαιιηηερλώλ ζηα social
media θαη website ε νπνία ζπκπιεξώλεηαη από 2-4 teasers γηα ηελ πξνώζεζε
ηεο έθζεζεο ζην επξύ θνηλό ζε παλειιήλην θαη δηεζλέο επίπεδν.
6. δεκνζίεπζε άξζξσλ ζε εθεκεξίδεο (ΣΟ ΒΖΜΑ, Documento), ειεθηξνληθώλ
άξζξσλ ζε αληίζηνηρα πεξηνδηθά (Σα Νέα ηεο Σέρλεο, Athens Voice) θαη ΜΜΔ
παλειιήληαο εκβέιεηαο (ΔΡΣ, Δι Culture, Culture Now, ΚΑΨ Πάηξαο)
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7. αλαθνξά θαη θνηλνπνίεζε ηεο έθζεζεο θαη ηνπ θεζηηβάι Πξηκαξόιηα από
πξνζθεθιεκέλνπο θνξείο θαη νξγαληζκνύο πνιηηηζκνύ, ηέρλεο θαη αθαδεκατθά
ηδξύκαηα εληόο θαη εθηόο ζπλόξσλ – όπσο ην Athens Digital Arts Festival, ε
ΣΔΓΖ Ηδξύκαηνο Χλάζε, ην Ηόλην Παλεπηζηήκην, ην ΔΑΠ, ην Παλεπηζηήκην
Θεζζαιίαο, ε Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο, ν θνξέαο Art in Progress, ην Slade
College of Fine Arts ηνπ UCL, ην Kingston University London θ.α.
8. Γηάθνξα θαιιηηερληθά έξγα θέηνο έηπραλ ππνζηήξημεο (sponsorship) από
ελδηαθεξόκελεο εηαηξείεο ζπλαθώλ θαη κε πεδίσλ (OTAQ Offshore,
AutoLeaders, Ventouris Lines)
9. Φεθηνπνίεζε ηεο έθζεζεο κε ζθνπό ηελ δεκηνπξγία εηθνληθήο πεξηήγεζεο
(Virtual Tour 360). Σν λέν θηιόδνμν project, ην νπνίν ηειεί ππό ηελ Αηγίδα θαη
Τπνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ, απνηειεί ζπλέρεηα ηεο έθζεζεο θαη
ζα είλαη δηαζέζηκν ην θζηλόπσξν κε ζθνπό ηελ αθξηβή κεηαθνξά ηεο έθζεζεο
θαη αηκόζθαηξαο ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ζε ρηιηάδεο ζεαηέο/εηθνληθνύο
επηζθέπηεο εληόο θαη εθηόο ζπλόξσλ ζην θνληηλό κέιινλ.

Φσηνγξαθία από ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο «Δηθόλεο ελόο επηπιένληνο θόζκνπ» (2020).
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ΦΔΣΗΒΑΛ ΠΡΗΜΑΡΟΛΗΑ 2020

ύγρξνλε ηέρλε θαη πνιηηηζηηθό πξντόλ ζε επνρέο παλδεκίαο

Α. Μέηξα Πξνζηαζίαο θαηά ηεο Παλδεκίαο CoViD-19
Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θεζηηβάι θαη έθζεζεο ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο ηνπ CoVID-19
αλέδεημε ηελ ζπλέπεηα θαη ηνλ επαγγεικαηηζκό ηνπ θνξέα Πξηκαξόιηα κε ηελ απόιπηε
ηήξεζε ησλ κέηξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ ζε όια ηα επίπεδα. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ηα κέηξα πνπ ηεξήζακε αθνξνύζαλ:
-

ηνλ αεξηζκό θαη θαζαξηζκό ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ,

-

ηελ ιεπηνκεξή ηρλειάηεζε επηζθεπηώλ αλά εκέξα,

-

ηελ παξνπζία νπηηθώλ ελδείμεσλ πξνζνρήο ζηνπο εμσηεξηθνύο θαη
εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ Καλειιόπνπινπ,

-

ηελ δσξεάλ ηνπνζέηεζε αληηζεπηηθώλ ζηνπο ρώξνπο,

-

ηελ δηαηήξεζε ησλ απνζηάζεσλ ζε θαζήκελνπο (εθδειώζεηο ιόγνπ),

-

ηελ 100% ππνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο ζε όιεο ηηο ειηθίεο γηα όιν ην
δηάζηεκα 12-30 επηεκβξίνπ.

πγθεθξηκέλα ηα κέηξα όπσο αλαθέξνληαη ζηνλ επίζεκν ηζηόηνπν ηνπ Φεζηηβάι.
- O κέγηζηνο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ/ζεαηώλ ζε θάζε εθδήισζε ζπλεδξηαθνύ
ηύπνπ/εκεξίδα είλαη 50 άηνκα, πιένλ ησλ ζηειερώλ θαη ηερληθώλ ηεο δηνξγάλσζεο
(εθηίκεζε: 6 άηνκα αλά εθδήισζε).
- Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ/ζεαηώλ ζε θάζε εθδήισζε ζεάκαηνο πνιύ
κηθξήο θιίκαθαο ζε θιεηζηό ρώξν είλαη 15 άηνκα, πιένλ ελόο ηερληθνύ.
- Ο κέγηζηνο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε νκάδα (γθξνππ) μελαγνύκελσλ ζην
θηήξην θαη ηελ έθζεζε ζύγρξνλεο ηέρλεο είλαη 18 άηνκα, πιένλ ηνπ μελαγνύ θαη
ππεύζπλνπ ηνπ ρώξνπ.
- Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ ζηηο εθδειώζεηο εμαζθαιίδεηαη κέζσ ηειεθσληθήο
θξάηεζεο (ηει. 6974.642277, 6947.211653). Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ κέγηζηνπ
αξηζκνύ, νη επόκελνη ελδηαθεξόκελνη ελεκεξώλνληαη ώζηε λα κελ πξνζέιζνπλ ζηελ
εθδήισζε.
- ηελ είζνδν ηνπ θηεξίνπ ππάξρνπλ ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο γηα ηελ ππνρξεσηηθή
ρξήζε κάζθαο εληόο ηνπ θηεξίνπ, γηα ηελ απνιύκαλζε ησλ ρεξηώλ, γηα ηελ ηήξεζε ηεο
απόζηαζεο 1,5 κέηξνπ κεηαμύ ησλ επηζθεπηώλ θαη γηα κε είζνδν ζηελ πεξίπησζε
ζπκπιήξσζεο ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνύ.
- ηελ είζνδν ηνπ θηεξίνπ ζα ππάξρεη έιεγρνο γηα κε ππέξβαζε ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνύ
ζπκκεηερόλησλ.
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- ηελ είζνδν ηνπ θηεξίνπ θαη ησλ ρώξσλ ησλ εθδειώζεσλ ζα ππάξρεη έληππν ζην
νπνίν νη πξνζεξρόκελνη ζπκπιεξώλνπλ ππνρξεσηηθά ηα ζηνηρεία ηνπο
(νλνκαηεπώλπκν, ηειέθσλν, ώξα πξνζέιεπζεο). Σα ζηνηρεία ζα δηαηεξεζνύλ γηα 30
εκέξεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν γηα ηελ πεξίπησζε ηρλειάηεζεο θξνπζκάησλ.
- ηελ είζνδν ηνπ θηεξίνπ θαη ζηνπο νξόθνπο ππάξρνπλ απνιπκαληηθά-αληηζεπηηθά
πγξά-gel γηα ηα ρέξηα.
- Όινη νη ζεαηέο ζα είλαη θαζήκελνη ππνρξεσηηθά.
- Σα θαζίζκαηα ηνπνζεηνύληαη ζε απνζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 1,5 κ. κεηαμύ ηνπο.
- Γηα ηελ θίλεζε ζηνλ ρώξν εθδειώζεσλ ζην ηζόγεην ππάξρεη δηαθνξεηηθή είζνδνο θαη
έμνδνο. Ζ είζνδνο ησλ ζεαηώλ θαη ζπκκεηερόλησλ γίλεηαη από ηελ θεληξηθή είζνδν θαη
ε έμνδόο ηνπο από ηελ αλαηνιηθή είζνδν. Ζ απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν είλαη 15κ.
- Γηα ηελ επίζθεςε ζηελ έθζεζε ζύγρξνλεο ηέρλεο ππάξρνπλ ζεκαηνδνηεκέλεο
δηαδξνκέο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη κε ρξήζε ηαηληώλ θαη πηλαθίδσλ, ώζηε ε πνξεία πνπ
αθνινπζεί ν επηζθέπηεο λα είλαη -θαηά ην δπλαηόλ- κνλνδξνκεκέλε θαη λα
απνθεύγνληαη ζπλαληήζεηο κε άιινπο επηζθέπηεο.
- ε όια ηα επίπεδα ηνπ θηεξίνπ ππάξρνπλ ζηειέρε ηεο δηνξγάλσζεο ώζηε λα
επηβιέπνπλ ηελ ηήξεζε ησλ δηαδξνκώλ θαη ηεο νξζήο θίλεζεο, ηε ρξήζε κάζθαο θαη
απνιπκαληηθώλ πγξώλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ απνζηάζεσλ κεηαμύ ησλ επηζθεπηώλ.
- Μεηά ην ηέινο θάζε εθδήισζεο γίλεηαη απνιύκαλζε ησλ θαζηζκάησλ θαη ηνπ
εμνπιηζκνύ ησλ εθδειώζεσλ.
- Οη εθδειώζεηο ησλ εγθαηλίσλ ηνπ θεζηηβάι θαη ησλ κνπζηθώλ ζπλαπιηώλ γίλνληαη
ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν ηνπ θηεξίνπ, πιήξσο πεξηθξαγκέλν θαη ειεγρόκελεο εηζόδνπ.

Β. Ζ απόζηαζε θαη ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα αλά ηελ πθήιην ηελ Άλνημε ηνπ 2020 έθεξαλ
ηελ δεκηνπξγηθή νκάδα ηνπ θνξέα Πξηκαξόιηα κπξνζηά ζε λέα ζύλζεηα εξσηήκαηα
ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ θαιιηηερληθώλ έξγσλ από απόζηαζε – κε έκθαζε
ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ θαιιηηερλώλ κε έδξα ην εμσηεξηθό. Ζ ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία
(Skype, email), ε αληαιιαγή ηδεώλ, ςεθηαθώλ sketches θαη βίληεν-απνζπαζκάησλ
κεηαμύ θαιιηηερλώλ θαη επηκειεηηθήο νκάδαο δεκηνύξγεζε ηηο βάζεηο γηα θαιιηηερληθή
δεκηνπξγία εμ απνζηάζεσο δηαηεξώληαο όκσο ηελ επαθή κε ην ηνπηθό, ηελ καύξε
ζηαθίδα θαη ηηο ηζηνξίεο. Ζ δεκηνπξγία θαη ζηήζηκν ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ηέρλεο έγηλε
βαζηδόκελε ζε νδεγίεο (ελδηαθέξνπζα ζύλδεζε κε ηελ ηζηνξηθή έθζεζε Art by
Telephone ηνπ Μνπζείνπ ύγρξνλεο Σέρλεο ηνπ ηθάγν θαη ηελ Δλλνηνινγηθή Σέρλε
ηνπ 1960s) θαη θξηηηθή ζπδήηεζε δεκηνπξγώληαο λέα ελδηαθέξνληαη εξσηήκαηα,
ελλνηνινγηθά θαη ηερλνινγηθά εξγαιεία πάλσ ζηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, ηελ
ςεθηνπνίεζε ηεο έθζεζεο (2ν project θνξέα Πξηκαξόιηα) αιιά θαη ηνπ αξρεηαθνύ
πιηθνύ (3ν project θνξέα Πξηκαξόιηα) – θάηη πνπ ηειεί ζπλνιηθά ππό ηελ Αηγίδα θαη
Τπνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ.
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ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠΟ ΣΑ ΔΓΚΑΗΝΗΑ ΣΟΤ ΦΔΣΗΒΑΛ ΠΡΗΜΑΡΟΛΗΑ 2020
ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ «ΔΗΚΟΝΔ ΔΝΟ ΔΠΗΠΛΔΟΝΣΟ ΚΟΜΟΤ»
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ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Αθίζεο Φεζηηβάι Πξηκαξόιηα 2020 – Διιεληθά & Αγγιηθά

Αθίζα Έθζεζεο «Δηθόλεο ελόο επηπιένληνο θόζκνπ» 2020 – Διιεληθά & Αγγιηθά
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Πξόγξακκα Φεζηηβάι 2020

Καηάινγνο Έθζεζεο 2020

Δπίζεκν Teaser Φεζηηβάι: https://vimeo.com/405769615

Teaser Δγθαηλίσλ 2020: https://vimeo.com/457931742
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ΥΡΤΟΗ ΥΟΡΖΓΟΗ, ΑΗΓΗΓΔ, ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΠΡΗΜΑΡΟΛΗΑ 2020
ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ

ΥΡΤΟ ΥΟΡΖΓΟ

ΤΝΔΡΓΑΗΑ/ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ

ΔΤΓΔΝΗΚΖ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΧΝ

ΥΟΡΖΓΟΗ/ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ / ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΖ ΑΗΓΗΓΑ

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟ
ΥΟΡΖΓΟ

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
ΥΟΡΖΓΟΗ

ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ
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